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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 546/2013/P. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Gazdasági 
               Bizottságának 2013. január 29-én tartott ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Barna Sándor, Csernák Csilla, 
                       Gyıri István, Kacziba Sándor, 
                       Dr. Taricska Tibor, Dr. Puliusné Sárdi Mária (6 fı bizottsági tag) 
                       Dr. Vancsura István polgármester 
                       Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna jegyzıi feladatok ellátásával megbízott 
                       köztisztviselı 
                       Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezetı 
                       Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezetı 
                       Bartucz István telepüzemeltetésért felelıs munkatárs 
                       Németh Péter pályázati referens 
                       Kiss Mária óvodavezetı 
                       Urbán Miklós pályázatíró 
                       Parádi László Sportegyesület elnöke 
                       Bozó Imréné piacfelügyelı 
                       Czinegéné Kiss Andrea napirendi ponthoz meghívott vendég 
 
Bejelentéssel távollevı bizottsági tagok: Dr. Csernus Tibor, Dr. Vancsura Zoltán 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 17,35 órakor megállapítja, hogy a bizottság 
határozatképes, a 8 bizottsági tagból 6 bizottsági tag van jelen. 
A bizottsági jegyzıkönyv aláírására Dr. Taricska Tibor alpolgármestert javasolja. 
Megkérdezi Dr. Taricska Tibor alpolgármestert, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester, bizottsági tag: 
 
Elfogadja a felkérést. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívó szerint, melyek sorrendjét az alábbiak szerint 
javasolja módosítani: 
 
    1.   Elıterjesztés a Tiszaalpár Sportegyesület kérelmére 
          Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
          Elıadó: Barna Sándor elnök 
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2. Elıterjesztés a Bio- és Megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0-  
      startmunka mintaprogram kivitelezési munkálatai tárgyában 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Németh Péter pályázati referens 
 
3. Elıterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
      projektjeinek tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési eljárásról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Németh Péter pályázati referens 
 
4. Elıterjesztés KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati  
      projektjeinek tárgyában (Szóbeli elıterjesztés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Németh Péter pályázati referens 
 
5. Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
6. Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
7. Czinegéné Kiss Andrea védjegykérelme 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Kapus Márta köztisztviselı 
 
8. Popper József védjegykérelme 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Kapus Márta köztisztviselı 
 
9. Beszámoló a piac 2012. évi IV. negyedévi mőködésérıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bozó Imréné piacfelügyelı 
 
10. Elıterjesztés hangtechnikai berendezések bérlésének szabályozásáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Kerekes András hangtechnikus 
 
11. Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szilárd hulladékszállításra 
      vonatkozó rendeletének módosítására 
      Elıterjesztı: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
                           jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
12. Javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatásra 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
13. Beszámoló a játszóterek felülvizsgálatáról 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
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      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
14. Tájékoztatás a 2012. évi szociális tőzifaigénylésrıl 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
15. A Településgazdálkodási Kft. feladatkörét meghatározó munkacsoport létrehozása 
      (Szóbeli elıterjesztés) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
16. Magna Produkciós Betéti Társaság szerzıdésének módosítása 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
17. Barna Sándor interpellációja 
      Elıterjesztı: Barna Sándor elnök 
      Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
18. Egyéb bejelentések 

 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a javasolt napirendi pontokat. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javasolt napirendi pontokkal 6 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nélkül – egyetértett. 
 
1.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Tiszaalpár Sportegyesület kérelmére 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy az egyesületi épület emeleti részére konditermet szeretne kialakítani az 
egyesület. A munkálatokat társadalmi munkában elvégeznék, az anyagköltséghez kérnének 
445.000,- Ft támogatást. 
Köszönti Parádi Lászlót a Sportegyesület elnökét. Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
kérelmét.  
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
3,8 millió Ft-ot nyertünk pályázaton, amelybıl megvásárolták a kondigépeket, de a pályázatba 
nem mertük ezt a költséget belerakni. Ezeket a gépeket valahova el kell helyezni, és ezért 
kellene ez a pénzösszeg, hogy a helyiség gipszkarton mennyezetet kapjon, festés is 
rászorulna, és padlószınyegre is szükség lenne.  
Hozzáteszi, hogy ezeket a gépeket nem csak sportolók használnák. 
 



 5 

Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi, hogy tavaly mennyi támogatást kapott az egyesület összesen. 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Válaszul elmondja, hogy összesen 2.750.000,- Ft-ot, plusz a kerítésre az önerı 560.000,- Ft 
volt. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi, hogy mit értenek azon amit leírtak a kérelmükben, hogy ezzel segíthessék a 
fiatalok edzési lehetıségét. 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Úgy gondolták, hogy 2000,- Ft-os éves tagdíj ellenében aki szeretné igénybe veheti. 
 
Csernák Csilla, bizottsági tag: 
 
Örömtelinek találja, hogy ilyen szépen fejlıdik a Sportegyesület. 
Megkérdezi, hogy van-e folyamatban lévı pályázata a Sportegyesületnek, amire még az idén 
számítani lehet eredményhirdetés ügyében.  
Elmondja, hogy az idei évben bevezették a mindennapos testnevelésórát az 5. és 6. 
osztályban, ami felmenı rendszerben kezd megvalósulni. Így az iskolában is elıjön az a 
probléma, hogy hol kellene az órákat megtartani rossz idı esetén. Megkérdezi, hogy a 
gyerekek hogyan tudnák használni a konditermet.  
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Válaszul elmondja, hogy számukra a gyerekek a legfontosabbak.  
Elmondja továbbá, hogy beadtak egy 10 millió Ft-os pályázatot tavaly, ami nagyobb szabású 
rendezvényrıl szól és önerı mentes. 
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Mivel a civil szervezetek közül a Sportegyesület kapja évek óta a legmagasabb támogatást, 
ezért a Képviselı-testületet és a polgármester urat is éri kritika. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 
két évben az Egyesület bebizonyította, hogy megfeleltek az elvárásoknak. Elmondja, hogy 
nem csak az Egyesületnek kérik a pénzt, hanem szeretnének olyan képet mutatni a 
településrıl, ami a kívülállók részére is fontos. A konditermet ugyanazzal a feltétellel 
használhatja egy sportegyesületi tag, mint egy kívülálló, aki a 2000,- Ft-os éves tagdíjat 
kifizeti. Attól, hogy az iskola állami fenntartásba került attól még a Sportegyesület és az 
iskola összefügg egymással, nem lehet különválasztani. Úgy ahogy a Sportegyesületnek 
szüksége van a tornacsarnokra, az iskolának pedig szüksége van a konditeremre a nagyszámú 
tornaórák miatt. A gyerekek érdekében fontos, hogy ez az együttmőködés továbbra is 
megmaradjon.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kéri, hogy abban a szerzıdésben, ami megköttetik a tankerülettel, abban az is szerepeljen, 
hogy mivel az iskola tornacsarnokát igénybe veszi a Sportegyesület, cserébe az iskola tanulói 
használhassák a Sportegyesület épületét.   
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Aggályosnak tartja, hogy a költségvetés elfogadásra elıtt tárgyalnak errıl. Szeretné látni a 
Sportegyesület 2012. éves beszámolóját, hogy mire lett elköltve a részükre juttatott 
támogatás. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Maximálisan támogatja a Sportegyesület kérelmét. Van néhány olyan épülete az 
Önkormányzatnak, ami nincs befejezve, az egyesületi épület is ide tartozik. Azt gondolja, 
hogy ezzel a támogatással ez az épület majdnem befejezıdik, még a főtése hiányzik.  
Azért lett behozva erre a testületi ülésre, mert többen fagyszabadságon vannak, és még 
tavaszig meg tudnák csinálni. 
 
Parádi László, a Sportegyesület elnöke: 
 
Elmondja, hogy a 445.000,- Ft nem a fenntartásra megy. Ha ezt leveszik a költségvetésbıl, 
akkor nem tudják befizetni a számlákat. Elmondja továbbá, hogy ez az épület az 
Önkormányzat tulajdona marad. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Válaszul elmondja, hogy ez érthetı, de olyan baj is van, hogy egyszer ezek a lehetıségek 
elfogynak.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Sportegyesület kérelmérıl most ne döntsön a Bizottság. A civil 
szervezetek és egyesületek támogatásának tárgyalásakor térjen erre vissza.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság 1 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással – 
nem fogadta el a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja a Tiszaalpári Sportegyesület által a konditerem helyiségének 
kialakítására kért 445.000,- Ft összegő támogatást azzal, hogy a civil szervezetek és 
egyesületek részére juttatott összegek eldöntésénél ezt az összeget vegye figyelembe a 
Képviselı-testület. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
7/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Tiszaalpár Sportegyesület által a konditerem 
helyiségének kialakítására kért 445.000,- Ft összegő támogatás biztosításával egyetért. 
Azzal javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a civil szervezetek és 
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egyesületek részére juttatott összegek eldöntésénél a kifizetett 445.000,- Ft-ot vegye 
figyelembe a Képviselı-testület.  
 

============= 
 

Parádi László a Tiszaalpár Sportegyesület elnöke 18,00 órakor távozott a  
Képviselı-testületi ülésrıl 

 
2.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés a Bio- és Megújuló Energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0- 
                 startmunka mintaprogram kivitelezési munkálatai tárgyában 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Németh Péter pályázati referens 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a belügyminisztérium támogatta a 12.383.532,- Ft-os 
pályázatot, ami 100 %-os mértékben támogatott. A jelenlegi földgáz üzemő központi főtés 
biomassza üzemő központi főtésre lenne kiváltva, a kivitelezésre 9,8 millió Ft fordítható. A 
mintaprogram keretében 2 fı közfoglalkoztatott már munkába állt, akik 2012. decemberétıl a 
biomassza kazán üzemeltetéséhez szükséges faapríték letermelését végzik. 
A kivitelezési munkákra 3 árajánlat érkezett, amelybıl a legkedvezıbbet az ELİ-SZER Kft. 
adta 9.792.143,- Ft összegben. 
Megkérdezi Németh Péter pályázati referens urat, hogy az engedélyezési eljárás hol tart. 
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy valójában már kiadható az engedély, mert minden 
hozzájárulást összegyőjtöttek hozzá, eddig az átadásra vártak. Most át van adva, van 
ügyintézıje. Bízik benne, hogy a jövı héten építési engedély lesz rá, ami még nem lesz 
jogerıs, mert a szomszédok még nyilatkozhatnak. Ezt követıen lesz jogerıs az építési 
engedély, a Képviselı-testület által kiválasztott vállalkozó megépítheti a kéményt. Nagyjából 
ennyi várható február végén, március elején. A kivitelezıtıl az lett kérve, hogy március utolsó 
napjáig legyen kész a beruházás, ezt a pályázatban is így írták elı. Amikor a kazán legyártásra 
és beszerelésre kerül, és március utolsó napjaiban a próbaüzem elindul.  
A 3 árajánlat közül a legkedvezıbb belefér a finanszírozásba, ezért a javaslata, hogy az ELİ-
SZER Kft. kerüljön bele a határozat-tervezet szövegébe.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a „Bio- és megújuló energiafelhasználás – Kazánprogram 2.0 – 
startmunka mintaprogram” építési kivitelezési feladatokat az ELİ-SZER Kft. végezze el 
9.792.143,- Ft-ért és Dr. Vancsura István polgármester a vállalkozói szerzıdést megkösse. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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8/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a „Bio- és megújuló energiafelhasználás - 
Kazánprogram 2.0 - startmunka mintaprogram” elnevezéső projektjének építési 
kivitelezési feladatok ellátására irányuló ajánlattételi eljárását érvényesnek és 
ederményesnek nyilvánítja, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
A Képviselı-testület kérje fel Dr. Vancsura István polgármestert, hogy a vállalkozói 
szezıdést az összeségében legalacsonyabb összegő árajánlatot adó ELİ-SZER KFT-vel 
(6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.) kösse meg bruttó 9.792.143,- Ft összegben. 
Javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a projket megvalósításának költségét 2013. évi 
költségvetésében szerepelteti és biztosítja. 
 

================ 
 
3.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
                 projektjeinek tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési eljárásról 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Németh Péter pályázati referens 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ismerteti a határozat-tervezetet: 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-2012-4.10.0/A jelő 
„Helyi hı és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. pályázati 
konstrukcióra tervezett benyújtású projektjeinek elıkészítését azonnali hatállyal felfüggeszti, 
továbbá visszavonja a 361/2012. (XOO-14.) Kth. számú határozatát. 
Köszönti Urbán Miklós pályázatíró urat, akinek átadja a szót. 
 
Urbán Miklós, pályázatíró: 
 
Elmondja, hogy a korábbi személyes egyeztetések alapján vállalkozásuk elindította a 
pályázatnak megfelelıen az auditálást. A Kapos-Faktor Kft. lett kiválasztva a beszerzési 
feladatellátására. Tudomása szerint a közbeszerzési eljárásra is jelentkezett 3 közbeszerzı és 
most értesült arról, hogy az önkormányzat nem választotta ki a közbeszerzıt. A háttérben 
elıkészítették a közbeszerzési eljáráshoz a mőszaki dokumentációkat. Utánanéz, hogy mi 
történt ezzel kapcsolatban, hogy aktuális-e és a határidıbe belefér-e. Ha nem, akkor nem lehet 
elindulni ezen a pályázaton.  
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
Közli, hogy nem volt olyan bizottsági és testületi ülésen sem, ami ebben a pályázati 
jogcímben közbeszerzık közül választotta volna ki a nyertest, aki az elızetes közbeszerzést 
erre a pályázatra megcsinálja. Nem volt ilyen indítvány. Ha lenne kiválasztott közbeszerzıje 
az Önkormányzatnak, akkor ezen az ülésen annak kellene itt ülnie, mert az elıterjesztés arról 
szól, hogy itt kellene lennie a közbeszerzési anyagnak, amit most jóváhagy a Képviselı-
testület, és indulhatna a folyamat.  
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kéri a megbízott jegyzı asszonytól, hogy legyen egy táblázat arról, amely nyomon követi az 
éves határozatok meghozatalát, felelıst, határidıt és a végrehajtást. Áttekinthetıbb lenne a 
képviselık számára a határozatok sorsa. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
Elmondja, hogy ez a táblázat így készült már el, így kérte, mert ı is így tudja nyomon követni 
a feladatokat. A holnapi testületi ülésre már így lesz beterjesztve.  
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester, bizottsági tag: 
 
Megkérdezi, hogy hogyan tovább. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Péternek igaza van abban, hogy ha ma kellett volna dönteni közbeszerzésrıl, annak az 
anyagnak itt kellene lenni. Közbeszerzı úgy tud kiírni közbeszerzési pályázatot, ha anyag van 
elıtte. Február 18-a beadási határidı. Az a kérdés, hogy el tud-e úgy indulni ebben az 
Önkormányzat, hogy vélhetı nyertesként beérjen a célba. Erre kicsi esélyt lát, mert a 
közbeszerzési eljárás is egy hosszabb tortúrát vesz igénybe, és nem látja azt a garanciát, 
amibe ez kerül. Azt kell mérlegelni, hogy ezt a kockázatot bevállalja-e az Önkormányzat, és 
van-e akkora bizalom az Urbán úr társasága iránt, hogy megelılegezze az Önkormányzat ezt a 
bizalmat.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a KEOP-2012-4.10.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
projektjeinek tárgyában indítandó elızetes közbeszerzési eljárásról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozza: 
 
9/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
KEOP-2012-4.10.0/A jelő „Helyi hı és villamos energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” c. pályázati konstrukcióra tervezett benyújtású projektjeinek 
elıkészítését azonnali hatállyal függessze fel, továbbá vonja vissza a 361/2012. (XOO-
14.) Kth. számú határozatát. 

============ 
 

Urbán Miklós pályázatíró 18,42 órakor távozott a Képviselı-testületi ülésrıl. 
 
 
4.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Elıterjesztés KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció önkormányzati 
                 projektjeinek tárgyában 
                 (Szóbeli elıterjesztés) 
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     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Németh Péter pályázati referens 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót Németh Péter pályázati referens úrnak. 
 
Németh Péter, pályázati referens: 
 
Tájékoztatásul elmondja, hogy azért nincs írott anyag, mert a mai nap még nem aktuális, hogy 
le legyen írva, hogy mi az a pályázati mőszaki tartalom, amit kérhetnénk ezen a KEOP 
jogcímen. Ez a pályázat az épületek külsı, belsı felújítására vonatkozik, ami energetika 
szempontú. A pályázat kiírója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ma délután adott ki egy újabb 
közleményt erre a pályázatra vonatkoztatva is. Ez tartalmában arról szól, hogy az új beadási 
határidı február 11-e, továbbá a pályázat valamennyi tartalmi, szakmai mellékletét a mai nap 
délután megváltoztatták, módosították. Ebbıl adódik, hogy a szakmai elıkészítı csapatnak 
idı kell mire átnézik, hogy mik változtak a mőszaki tartalomban. A mőszaki tartalom 
változtatása visszaszármaztatható a végén arra, hogy hány forintot kér az Önkormányzat, és 
mennyi annak az önerı tartalma. E végett nem lehet dönteni sem önerırıl, sem pályázat 
beadásról.  
     
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Mivel errıl a bizottság nem tud határozati javaslattal élni a Képviselı-testület felé, ezért a 
napirendet lezárja.  
 
5.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Javaslat az óvodai beiratkozás idıpontjára 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés szerint az óvodai beiratkozás idıpontja 2013. április 9. (kedd) 8,00 – 16,00 
óra, valamint 2013. április 10. (szerda) 8,00 – 16,00 óra.  
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az óvodai beiratkozás idıpontjáról 
szóló határozat-tervezetet.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
10/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvodában a beiratkozás módját és idıpontját a 
2013/2014. nevelési évre az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: 
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2013. április 9.  (kedd)   8.00. – 16.00. óra, valamint 
2013. április 10. (szerda)  8.00. – 16.00. óra. 
 
Az óvodai jelentkezés helye: A Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda vezetıi irodája. 
A beiratkozás helyét, idejét és részleteit az óvoda a határidıt megelızıen legalább 30 
nappal a helyben szokásos módon az érintett szülık számára tegye közzé. 
 

============== 
 
6.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Beszámoló a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Kiss Mária óvodavezetı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Átadja a szót Kiss Mária óvodavezetı asszonynak. 
 
Kiss Mária, óvodavezetı: 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjével és az intézmények gyermekvédelmi felelıseivel együtt 
készült egy felmérés. Elmondja, hogy minden szülıt, aki rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesült megkerestek, és a nyilatkozataik alapján született meg, hogy ez a 62 
gyerek vesz részt a pályázatban.  
Hozzáteszi, hogy a 30 %-os ıstermelıi felvásárlással lefedett rész gyakorlatilag 
teljesíthetetlen. Képtelenség annyi olyan típusú terméket megvásárolni ehhez a programhoz, 
ez nagyon sok helyen okozott gondot. Valószínő, ha egy következı kiírásra kerül sor, akkor 
úgy fogják módosítani, hogy teljesíthetı legyen.  
 
Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
 
Véleménye szerint teljesítette az Önkormányzat, és lehet is teljesíteni, csak fel kell hozzá 
készülni. Egyetért azzal, hogy ezt a rendelkezést beletette a Kormány.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 
11/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2012. évi nyári gyermekétkeztetésrıl szóló 
beszámolóval egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

============ 
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7.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Czinegéné Kiss Andrea védjegykérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Kapus Márta köztisztviselı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy Czinegéné Kiss Andrea 2012. december 10-én nyújtotta be a kérelmét. Az 
általa értékesíteni kívánt áruk: káposztafélék, paprika, hagyma, paradicsom, karfiol, saláta. 
 
Czinegéné Kiss Andrea, a kérelem benyújtója: 
 
Elmondja, hogy belekezdett egy feldolgozásba, szeretné bıvíteni a termékeit és az üvegekre is 
szeretne kérni védjegyes címkét.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Czinegéné Kiss Andrea védjegykérelmérıl szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
12/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Czinegéné Kiss Andrea (6066 Tiszaalpár, Thököly u. 
29.)  „Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozó határozat-tervezettel egyetért, 
és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

 
============= 

 
8.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Popper József védjegykérelme 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Kapus Márta köztisztviselı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy Popper József 2013. január 15-én nyújtotta be a kérelmét. Az általa 
értékesíteni kívánt áru: sárgadinnye, görögdinnye, csemegekukorica. 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja Popper József védjegykérelmérıl szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
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13/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Popper József (6066 Tiszaalpár, Kádár Lajos u. 43.) 
„Tiszaalpár Helyi Védjegy” használatára vonatkozó határozat-tervezettel egyetért, és 
javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra.  

============= 
 
9.) Napirendi pont: 
 
     Tárgy: Beszámoló a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl 
                 (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
     Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
     Elıadó: Barna Sándor elnök, Bozó Imréné piacfelügyelı 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy az elıterjesztésbıl látszik, a piac jelenlegi kihasználtsága. Elég rossz a 
helyzet ebbıl a szempontból, de a határozat-tervezetben az szerepel, hogy részletes terv lesz 
kidolgozva arra vonatkozóan, hogy milyen módszerrel lehet eredményesebbé tenni a piacot. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester, bizottsági tag: 
 
Annyit főz hozzá, hogy a piac összességében a tavalyi évet lekéste. Ennek a kiküszöbölésére 
az egyik lehetıség az lenne, hogy ha meg lenne hirdetve, reklámozva. Azt javasolja, hogy ezt 
áprilisban újra kellene tárgyalni, és annak a lehetıségét is, hogy a nyitva tartási napok számát 
meg kellene növelni. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Véleménye szerint, amíg a szerdai és a pénteki napok igénybevétele ilyen kevés, addig 
felesleges bıvíteni a nyitva tartási napok számát.  
 
Bozó Imréné, piacfelügyelı: 
 
Elmondása szerint többen hiányolják, hogy ruhások, mőanyagosok miért nincsenek. A 
szombati igénybevétel szerinte jó. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
A vándorárusokkal kapcsolatban elmondja, hogy ık nem árulhatnak a termelıi piacon.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az a véleménye, hogy a piac egy lehetısége a településnek. A határozat-tervezethez az lenne 
az észrevétele, hogy azt sem a polgármester, sem a Képviselı-testület nem tudja 
megteremteni, hogy ez a piac mőködjön. Ha a település lakói nem termelnek, akkor nem lesz 
termelıi piac. Ez egyben a település tükörképe is. Vannak települések, ahol ez mőködik, meg 
kell nézni, hogy ez nálunk miért nem mőködik, miért vannak a kertek gazosan. Arra kellene 
megtanítani a kiskert tulajdonosokat, hogy ha csöpögtetı technikával öntöznének, akkor 
viszonylag kis mennyiségő vízzel lehet nagyon szép eredményt elérni. Azt látja, hogy 
ezeknek az ismereteknek van híján a település. Indul a gazdatanfolyam. Nem ez lesz az 
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elsıdleges célja, hogy ilyen ismereteket adjon, de fogja kérni az elıadót, hogy erre is hívja fel 
a figyelmet, mert másként nem fognak tudni termelni. 
Egyetért alpolgármester úrral, hogy a nyitva tartási napok számát tavasszal bıvíteni kell azért 
is, mert a zöldségesek minden nap nyitva vannak. Azt látni kell, hogy hosszú évek óta nincs 
piac Alpáron, ez a probléma nem fog egyik napról a másikra megoldódni.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Hozzáteszi, hogy a kistermelıknek nincsenek eszközeik, gépeik. Ha szántatja a területét, azt 
háromszoros áron fizeti meg és a mőtrágya árát is ki kell neki fizetni, ami nem kevés. Ezeket 
ki kell tudni termelni. Véleménye szerint piacra árut termelni kicsiben nem gazdaságos.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
14/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a piac 2012. év IV. negyedévi mőködésérıl szóló 
beszámolóval egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

================ 
 
10.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés hangtechnikai berendezések bérlésének szabályozásáról 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök, Kerekes András hangtechnikus 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az iskolának biztosította a Képviselı-testület a hangfelszerelést a farsangra. Kerekes András 
hangtechnikusnak az iskolában mondták, hogy már péntekre, a fıpróbára kellene a 
berendezés, azt gondolom, hogy ezt engedélyezheti a testület. 
 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
A mellékleteknél jegyzi meg, hogy amely esetben polgármester úr ír alá bármely okiratot, 
akkor a fejlécben Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala helyett 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a megfelelı. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a hangtechnikai berendezések bérlésének szabályozásáról szóló 
elıterjesztést azzal, hogy az „engedély” melléklet fejlécében a Polgármesteri Hivatal 
kifejezést polgármesterre kell módosítani a kiadmányozó személyével összhangban. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
15/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a hangtechnikai berendezések bérlésének 
szabályozásáról szóló elıterjesztéssel egyetért. Azzal javasolja a Képviselı-testületnek 
elfogadásra, hogy az „engedély” melléklet fejlécében a Polgármesteri Hivatal kifejezést 
polgármesterre kell módosítani a kiadmányozó személyével összhangban. 
 

============= 
 
11.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Elıterjesztés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szilárd hulladékszállításra 
                   vonatkozó rendeletének módosítására 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna 
                            jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Novemberben elfogadta a Képviselı-testület a Konzorcium által kért 8 %-os emelést. 
Megkérdezi, hogy mi van akkor, ha csak 4,2 %-ot emel a testület. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
Válaszul elmondja, hogy az emelés eldöntése gyakorlatilag a Konzorcium kezében van. 
A törvényalkotója sem talált megoldást egyelıre arra, hogy ebbıl kihozza az ilyen helyzetben 
lévı településeket. Látható, hogy a törvényalkotónak az a koncepciója, hogy csökkentse a 
költségeit a lakosságnak. Ezen koncepció alapján a rendeletalkotás készülıben van. 
 
Dr. Taricska Tibor, alpolgármester, bizottsági tag: 
 
Véleménye szerint ezt sajnos meg kell szavazni. 
Megkérdezi, hogy a 4,2 %-os emelés az idén év végén a Konzorciumra is vonatkozik-e. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy a Konzorciumban 82 település van, ennek a nagy többsége mindig elfogadja 
az emelést. Nem lehet mögé látni, hogy a déli települések miért fogadják el folyamatosan. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
A Konzorcium már döntött ebben a kérdésben, a Képviselı-testület megkapta a tájékoztatást 
ezzel kapcsolatosan. A novemberi testületi ülésen kényszerőségbıl tudomásul kellett vennie. 
Ezek után két választása van a Képviselı-testületnek. Vagy szembe megy a 8 %-nak és 
felvállalja önkormányzati költségnek a különbözetet, vagy a lakosságra áthárítja. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 9/2008. (IX.19.) 
Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló elıterjesztést azzal, hogy a rendelet mellékletét 
képezı táblázat középsı oszlopa ne szerepeljen a mellékletben. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt 9/2008. (IX.19.) Ktr. számú rendeletének módosításáról szóló 
elıterjesztéssel egyetért. Azzal javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
rendelet mellékletét képezı táblázat középsı oszlopa ne szerepeljen a mellékletben. 
 

============== 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
2 perc szünetet rendel el. 
 

- S Z Ü N E T – 
- 19,45 - 19,47 – 

12.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Javaslat a 2013. évi közfoglalkoztatásra 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatársnak mondja, hogy az elıterjesztésben 
felsorolt munkák között a régi piac sorsát nagyon lényegesnek tartja. Megkérdezi, hogy a 
sertésátvevı épület kinek a tulajdona. 
 
Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
 
Válaszul elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdona. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javasolja, hogy a régi piac területén élettelen dolog ne maradjon a villanyoszlop kivételével.  
 
Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
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A nyúlátvevı hely már le lett bontva, a bontási tégla bekerült a tőzoltó szertárba. A 
betonlapokkal kapcsolatban azt beszélte meg a polgármester úrral, hogy abból lehetne asztalt 
csinálni a lovas pályára vagy a motoros pályára.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Kéri, hogy a régi piac területének rendbetételérıl a márciusi bizottsági, illetve testületi ülésre 
készüljön elıterjesztés. 
 
- Szavazásra bocsátja a 2013. évi közfoglalkoztatásról szóló határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
17/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 2013. évi közfoglalkoztatásról szóló határozat-
tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

============ 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja, hogy a régi piac területének rendbetételérıl a márciusi Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottsági illetve Képviselı-testületi ülésre készüljön elıterjesztés. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
18/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kéri, hogy a régi piac területének rendbetételével 
kapcsolatban a 2013. márciusi Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági illetve Képviselı-
testületi ülésre készüljön elıterjesztés. 
 

============ 
 
13. Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Beszámoló a játszóterek felülvizsgálatáról 
                  (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
      Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az elıterjesztés szerint a jelenlegi engedély 2013. novemberéig érvényes, ezért erre az évben 
950.600,- Ft-ot a felsorolt eszközök cseréjére a költségvetésben tervezni kell. 
A játszótéri eszközök állapotához az van írva, hogy megfelelı. Megkérdezi, hogy ezek azért 
megfelelıek, mert már le voltak szerelve amikor a minısítés történt. 
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Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
 
Válaszul elmondja, hogy amikor a minısítés történt a csúszdával már akkor is volt probléma, 
de meg javításra került. Azóta a rugós mérleghinta eltört, azért le lett szerelve, mert 
balesetveszélyes volt. A csúszda már nem javítható, de két éve, amikor minısítették, akkor 
még jó volt.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Véleménye szerint leltárba kell venni minden eszközt, és meg van ennek az eljárási formája, 
hogy ezeket hogyan kell törvényesen leselejtezni.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a játszóterek felülvizsgálatáról szóló beszámolót. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozza: 
 
19/2013. (I.29.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a játszóterek felülvizsgálatáról szóló határozat-
tervezettel egyetért, és javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra. 
 

============= 
 
14.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Tájékoztatás a 2012. évi szociális tőzifaigénylésrıl 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök, Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
December 6-i testületi ülésen határozat született arról, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetése 
vizsgálja meg, hogy volt-e lehetıség benyújtani 2012. évre a tőzifa-pályázatot. Errıl nem 
történt vizsgálat, tehát ez továbbra is rejtély. Megkérdezi Bartucz István 
településüzemeltetésért felelıs munkatárstól, hogy Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalába érkezett-e pályázatra való felhívás. Ha nem érkezett, akkor 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának volt-e lehetısége arra, hogy ezt a tőzifa-
pályázatot benyújtsa.  
 
Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
 
2011. évben volt egy ilyen felhívás. Nem pályázati felhívás volt, csak egy igényfelmérı lap, 
amelyet sok önkormányzat vissza sem küldött. Ez az igényfelmérı lap vissza lett küldve, és 
abból lett a pályázat. 2012. évben ilyenrıl nem tudott. Vizsgálta, kérdezte, de sehol nem volt 
nyoma. Meghirdetve nem volt, olyannal sem találkozott, aki ilyet látott volna. Ha valaki 
tudott errıl, akkor nagyon sajnálja, hogy nem szólt, mert véleménye szerint ez mindenkinek a 
feladata volna. 
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Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi, hogy Tiszaalpár beadhatta-e a pályázatot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy azért kérte becsatolni a 2011-es e-mailt, mert akkor valóban kapott a Hivatal 
egy felhívást, amire a reagálás megtörtént. A lakiteleki polgármester úr levelét azért csatolta 
be, mert lényegesen rávilágít a problémára. 2011. évben, amikor el lett kezdve a fagyőjtés, és 
a Tisza-part tisztítása ragyogóan mőködött a dolog mindaddig, amíg az ingyen fát meg nem 
kapta a település. Onnantól kezdve senkit rá nem lehetett venni a győjtésre, hanem csak az 
ingyen fát vitték volna. Úgy gondolja, hogy nem ez a cél, hanem, hogy dolgozzanak meg érte. 
Elmondja, hogy aki rászorul, az most is kap fát. Ha a kormány az önkormányzatoknak adna 
területet, hogy erdıt telepítsenek, így az embereket tulajdonhoz lehetne juttatni. Véleménye 
szerint a megoldás kulcsa ez lenne. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Az a véleménye, hogy a Kormány igenis adjon fát, és az Önkormányzat pedig határozza meg, 
hogy kik azok, akik kapjanak belıle.  
 
Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
 
Elmondja, hogy 2011-ben ez a fa az Önkormányzatnak kb. 500.000,- Ft-jába belekerült, tehát 
nem teljesen ingyen volt. Az idén ez az összeg megmaradt, és az emberek jobban meg vannak 
elégedve, mert akkor több volt a probléma, hogy miért nem lett kihordva, mennyi lett 
kihordva. 
 

Csernák Csilla bizottsági tag 20,18 órakor távozott a bizottsági ülésrıl, 
így a jelenlévı bizottsági tagok száma: 5 fı. 

 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Annyit várt volna el a Hivataltól, hogy valaki leírta volna egy papírra, hogy Tiszaalpár nem 
nyújthatott be ilyen igényt, mert nem halmozottan hátrányos helyzető település.  
- A 2012. évi szociális tőzifaigénylésrıl szóló tájékoztató napirendet lezárja. 
 
15.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: A Településgazdálkodási Kft. feladatkörét meghatározó munkacsoport létrehozása 
                   (Szóbeli elıterjesztés) 
       Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy két út áll a Képviselı-testület elıtt. Egyik, hogy a Kft-t megszünteti, a másik 
pedig hogy felruházza feladattal. Ennek az eldöntésére jönne létre a Településgazdálkodási 
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Kft. mőködését meghatározó munkacsoport, melynek az elsı ülése már jövı héten hétfın 
17,00 órakor, lenne. 
 
A munkacsoport tagjának javasolja Barna Sándort, Dr. Csernus Tibort, Kacziba Sándort, 
Bartucz Istvánt, Szabó Sándort, Bodor Ádámot és Kiss Lajost. 
 
Megkérdezi Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatársat, hogy beszélt-e Tornyi 
Gyulával. 
 
Bartucz István, településüzemeltetésért felelıs munkatárs: 
 
Elmondja, hogy beszélt vele, és közölte, hogy megosztja a tapasztalatait a munkacsoporttal. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Szeretné megköszönni ezt a szép munkacsoport felállítást, különösen akkor, amikor a 
szennyvízberuházás beindul. Örül neki, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke így 
kiválasztotta ezeket a kompromittáló személyeket. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Javaslatot kér a munkacsoport vezetıjének személyére. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, bizottsági tag: 
 
Felkéri Barna Sándort, a bizottság elnökét, hogy legyen a munkacsoport vezetıje. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy elvállalja a feladatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak a vezetıje Barna Sándor képviselı legyen.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással, 1 fı nem vett részt a szavazásban – elfogadta a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Dr. Csernus Tibor képviselı tagja legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Kacziba Sándor képviselı tagja legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással – 
elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Bartucz István településüzemeltetésért felelıs munkatárs tagja legyen. 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
– elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Szabó Sándor könyvelı (Szabó-Szoft Üzleti BT Tiszaalpár, Alkotmány u. 
15.) tagja legyen.  
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározón 
munkacsoportnak Bodor Ádám (Tiszaalpár, Kátai sor 10.) tagja legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Nem kapott szót, ennek ellenére megkérdezi, hogy miért kell ezt a munkacsoportot felállítani, 
azért, hogy ne legyen felelıs senki se. Véleménye szerint Bartucz Istvánnak kellene a Kft-t 
vezetni. Azt kéri, hogy Kiss Lajos ne legyen benne a munkacsoportban. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Kiss Lajos (Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 72.) tagja legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
- Szavazásra bocsátja, hogy a Településgazdálkodási Kft. mőködését meghatározó 
munkacsoportnak Tornyi Gyula (Laki Gazda Kft. vezetıje) tagja legyen. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
– elfogadta a javaslatot. 
 
A szavazatok alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
20/2013. (I.19.) sz. bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek elfogadásra, hogy a 
Településgazdálkodási Kft. mőködésére munkacsoportot hozzon létre.  
 
A munkacsoport vezetıjére javasolja: Barna Sándor képviselıt 
A munkacsoport tagjaira javasolja: Dr. Csernus Tibor képviselıt 
                                                         Kacziba Sándor képviselıt 
                                                         Bartucz István településüzemeltetésért felelıs 
munkatársat 
                                                         Szabó Sándor könyvelıt Szabó-Szoft Üzleti BT. 
                                                         Bodor Ádámot Tiszaalpár, Kátai sor 10. 
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                                                         Kiss Lajost Tiszaalpár, Dózsa Gy. u. 72. 
                                                         Tornyi Gyulát Laki Gazda Kft. vezetıjét 

 
============ 

 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Nem kapott szót, ennek ellenére megkérdezi, akik nem tudták befizetni a lakástakarék 
pénztárba a több millió forintot, azok helyett ki fogja ezt kifizetni. A lakosság érdekében 
tiszta vizet kell önteni a pohárba. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Rendre utasítja Gyıri István bizottsági tagot.  
 
16. Napirendi pont: 
 
      Tárgy: Magna Produkciós Betéti Társaság szerzıdésének módosítása 

            (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
      Elıterjesztı: Dr. Vancsura István polgármester 

Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elkészült a megbízási szerzıdés módosítása. Korábban a Képviselı-testület olyan határozatot 
hozott, hogy 2013. január 1-jétıl december 31-ig a Magna Produkciós Betéti Társaság az 
Önkormányzat intézményeinél rendszergazdai feladatokat lát el továbbra is, ugyanakkor 
2012. december hónaptól kezdıdıen a 311/2012.(XI.30.) Kth. határozat szerint fejlesztéseket 
hajt végre, informatikai hálózatot alakít ki a Polgármesteri Hivatalnál. Elızıekben nem került 
meghatározásra, hogy milyen átalánydíj ellenében látnák el ezt a feladatot.  
Eddig havi 136.000,- Ft + Áfa volt az informatikus megbízási díja, most havi 260.000,- Ft + 
Áfa-t kérnek. 
Megkéri Harmatos Zoltánt, a Magna Produkciós Betéti Társaság üzletvezetıjét ismertesse, 
hogy milyen munkálatokat végeznének el ezért az összegért. 
 
Harmatos Zoltán, Magna Produkciós BT. üzletvezetıje: 
 
Elmondja, hogy 2010. év elején kezdtek el a Polgármesteri Hivatalban dolgozni. Akkor ez a 
megbízási díj nem volt megemelve, ugyanannyit kapott a kollegája, mint aki elıtte dolgozott a 
Hivatalban, 136.000,- Ft + Áfát. Ha most ez a változás nem történik, és nincs igény egy 
nagyobb munkára, akkor ez az összeg továbbra is ennyi maradt volna, vagy kezdeményezte 
volna, hogy az infláció összegével emelkedjen.   
2013. január 1-jét megelızıen hétfıtıl csütörtökig, napi 3, heti 12 órában dolgozott. A 
munkaideje úgy volt beosztva, hogy fele idejét Alpáron töltötte, másik felét Lakiteleken. Most 
ez napi 6, heti 30 óra lenne, de a honlap frissítés miatt a 2 órát is odaadta, tehát heti 40 órában 
dolgozna Tiszaalpáron a Polgármesteri Hivatalban fıállású informatikusként.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Megkérdezi, hogy ki találta ki, hogy a heti 12 órát 30-ra kell növelni. 
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Harmatos Zoltán, Magna Produkciós BT. üzletvezetıje: 
 
Elmondja, hogy kifejezetten erre kapott kérést még decemberben, amikor jelen volt a jegyzı 
úr, az igazgatási csoportvezetı asszony és polgármester úr.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Ha kialakul a 4 millió Ft-os rendszer, akkor véleménye szerint nem lesz szükség 
informatikusra teljes munkaidıben.  
 
Harmatos Zoltán, Magna Produkciós BT. üzletvezetıje: 
 
Válaszul elmondja, hogy ez nem a technikai elavultságtól függ. Azért várják el a fıállású 
informatikus alkalmazását a közintézményeknél, mert akkora a megnövekedett munka, amit 
el kell végezni. Sokszor olyan dolgot csinál, amivel besegít az ügyintézınek.  
Elmondja, hogy Rozsnyói Ákos kollegája vezet egy kimutatást, hogy konkrétan mit szokott 
csinálni a Hivatalban, ezt bárki megnézheti. Lehet látni, hogy teljes mértékben ki van 
használva a munkaideje. 
Elmondja, hogy az árajánlatot úgy adta, hogy az óvoda számítógépeit is bele kell venni. 
 
Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna, jegyzıi feladatok ellátásával megbízott köztisztviselı: 
 
Hozzáteszi, hogy a családsegítık, a falugazdász, védınık gépei is benne vannak. A 
szerzıdést ezek alapján pontosítani szükséges, kéri, ezt vegye figyelembe a bizottság. 
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Felhívja a figyelmet, hogy ez a bruttó 4 millió Ft a Polgármesteri Hivatalnál plusz költségként 
a költségvetésben szerepelni fog.  
 
Dr. Taricska Tibor, bizottsági tag: 
 
Véleménye szerint a heti 30 óra kicsit soknak tőnik, ha ez a rendszer kiépül, és jól mőködik. 
Ha viszont az Önkormányzat intézményeinél összességében nézzük a feladatot, akkor lehet, 
hogy szükséges. Azt javasolja, hogy a holnapi Képviselı-testületi ülésig gondolja át a 
bizottság ezt a napirendet.  
 
Gyıri István, bizottsági tag: 
 
Elmondja, hogy a Hivatalon belül van egy bizonyos normatív támogatás a dolgozókra. Ha az 
informatikus besegít az adminisztrációs munkákba, leegyszerősíti a munkatevékenységet, 
akkor a Hivatal részérıl kell a költségeket csökkenteni, gazdálkodni a létszámkerettel.  
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy az informatikai fejlesztés 8 millió Ft-ba fog kerülni. Látja a Hivatal 
vezetésén, hogy csak abban gondolkodik, hogyan lehet az ügyintézést zökkenı mentesebbé 
tenni. Ember legyen annyi, hogy egymásban bukdácsoljanak a folyosón, de senkit nem 
érdekel, hogy a pénz hogyan lesz rá megteremtve. A polgármester lehet, hogy elmegy másfél 
év múlva nyugdíjba, addigra kiüríti a kasszáját a Hivatalnak. Valahol a Bizottságnak és a 
Képviselı-testületnek a vonalat meg kellene húzni. Megkérdezi, hogy arra van-e valakinek 
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tippje, hogy egy ilyen költekezésnek hogyan lehet gátat szabni. Megkérdezi Borsi Sándorné 
vagyongazdálkodási csoportvezetıt, hogy ilyen jól áll-e a Hivatal anyagilag. 
 
Borsi Sándorné, vagyongazdálkodási csoportvezetı: 
 
Nem. 
 
Vancsura István, polgármester: 
 
Elmondja, hogy egyet világosan kell látni. Teljesen egyértelmő, hogy a mai világban csak egy 
informatikai társadalomban lehet élni. Nagyon komoly határidık vannak mindenre. Ha e-
miatt kicsúszik a Hivatal egy határidıbıl, annak a büntetése nem kis tétel. Megkérdezi, hogy 
ki vállalja fel ennek a felelısségét pénzügyileg. A másik oldala ennek, hogy ez egy szakma. 
Nem túl sok informatikus van a környéken, és mindenhol jól megfizetik ıket. Azt tanácsolja, 
hogy meg kell nézni más településeken is, hogy milyen díjakkal dolgoznak ezek a 
szakemberek. Lehet azt mondani, hogy a polgármester kiüríti a kasszát, csak a költségvetésnél 
nem csak a polgármester szavaz.  
 
Gyıri István bizottsági tag ismételten nem kapott szót a bizottság elnökétıl, ennek 
ellenére közbeszólt polgármester hozzászólásába: „Nem a munkájáról van szó, azt 
mindenki elismeri, a plusz dolgozókról van szó Tiszaalpár Önkormányzatánál”, ezért Dr. 
Vancsura István polgármester 20,50 órakor távozott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsági 
ülésrıl.  
 
Kacziba Sándor, bizottsági tag: 
 
Információként elmondja, hogy a Duna Aszfalt Kft-nél közel 80 db számítógép van és 1,5 
informatikus. 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátja a Magna Produkciós Betéti Társaság szerzıdésének módosításáról szóló 
határozat-tervezetet. 
 
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal – 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással – 
nem fogadta el a határozat-tervezetet. 
 
17.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Barna Sándor interpellációja 
                   (Írásos anyag mellékelve a jegyzıkönyvhöz) 
       Elıterjesztı: Barna Sándor elnök 
       Elıadó: Barna Sándor elnök 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy mivel a megszólított személy elhagyta a Bizottság ülését, ezért leveszi a 
napirendrıl az interpellációját. Következı bizottsági ülésre újra be lesz terjesztve napirendre. 
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18.) Napirendi pont: 
 
       Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Barna Sándor, a bizottság elnöke: 
 
Elmondja, hogy mivel a bizottsági tagok száma 1 fıvel megemelkedett, így 8 fıs lett a 
bizottság, ez azt jelenti, hogy 5 fıvel határozatképes. Bízik abban, hogy a holnapi testületi 
ülésen tényleg döntéshozó munka fog folyni, és idıben be lehet zárni. 
Kapus Márti titkársági munkatársnak és Kovács Zoltánné Kati jegyzıkönyvvezetınek külön 
megköszöni a munkáját, fontos szerep hárul rájuk.  
A Motoros Egyesület elnöke Novák Gábor úr megkereste, hogy augusztus 10-re kérnék a 
kistérségi sátort. Eddig Tiszaalpár Önkormányzata 2-szer vehette kedvezményesen igénybe a 
sátort. Ha feloszlik a társulás, onnantól kezdve minden tagönkormányzat tulajdona marad, a 
kikérésrıl viszont nincs információja. A holnapi testületi ülésen errıl is tárgyalni kell. 
 
Mivel több kérdés, bejelentés nincs, a bizottsági ülést 21,02 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Barna Sándor  :/                                        /:  Dr. Taricska Tibor  :/ 
                        bizottság elnöke                                                  bizottsági tag 
 


